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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

Palavra do Secretário de Educação 

 

Olá,Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis!  

Vamos dar continuidade às atividades on line! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza mais um material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, 

que está seno realizado em parceria entre o Estado e a família, como aponta nossa Constituição 

Federal de 1988,artigo 205: "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação virtual. 

Já utilizamos no nosso dia-a-dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias diversificadas, e 

pretendemos usar esse mesmo material para levar até nossos alunos a informação necessária para 

auxiliá-los em sua aprendizagem. Para que essa ação dê certo contamos com sua colaboração e 

parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação e críticas nos fará melhorar, 

porém seu empenho em organizar esse tempo para a realização das atividades apresentadas é o que 

garantirá o 

sucesso para cada um de nossos alunos! 

Como fizemos da primeira vez, as demais atividades estão disponibilizadas neste material, 

que pode  ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

 

• As atividades precisam de apoio da família para serem desenvolvidas. Demonstre seu 

interesse e  estimule a criança a realizar as tarefas.  

 

• Quando possível, será importante ter um local fixo e também um horário para a realização 

das mesmas. Não é necessário cansar a criança, 2(duas) horas por dia será o suficiente. 

 

• Separe tempo também para brincadeiras, leituras e jogos! 

 

• As crianças nessa faixa de idade (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) escrevem em caixa 

alta (letra maiúscula). Isso é normal!Vamos lembrar que as informações ao nosso redor 

estão escritas com a chamada letra bastão. Quando olhamos ao nosso redor para verificar 
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que as propagandas são veículadas com a letra bastão emoutdoors, na televisão, na internet, 

em nomes dos produtos nos supermercados, entre outros. Não se preocupe, pois a criança 

será levada a essa construção da escrita manuscrita ( letra de mão) quando chegar o tempo 

certo. 

 

• Precisamos também que você separe um tempo para ler em voz alta com a criança, o 

exemplo é muito importante, reveze com ela, cada um lê um dia, textos variados, um livro, 

gibis,etc. 

 

• Você pode falar conosco pelos contatos da sua escola. 

 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 

 

 

 

 

 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito  
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Leia o folheto e depois responda: 

 

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/imagensPortal/cuidado_com_infos_falsas_sobre

_o_coronavirus_quadrado.jpg 

 

Para que esse folheto serve? ___________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

ESCOLA: _______________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) :_________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________ 

TURNO: __________________________TURMA: _____________________________________ 

 

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/imagensPortal/cuidado_com_infos_falsas_sobre_o_coronavirus_quadrado.jpg
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/imagensPortal/cuidado_com_infos_falsas_sobre_o_coronavirus_quadrado.jpg
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           Qual o assunto do folheto?_____________________________________________________ 

 

Que pessoas podem ser infectadas pelo vírus? ___________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Secadores de mãos são eficazes para matar o coronavírus? _________________________ 

 

Para quem esse folheto é destinado? ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A informação que não pode ser anexada ao cartaz acima é: 

 

(A) Higiene é fundamental para combater o vírus; 

(B) Copos e talheres podem ser compartilhados sem nenhuma restrição; 

(C) Água, sabão e álcool ajudam no combate à Covid-19; 

(D) Manter as mãos limpas ajuda bastante a não ser contaminado. 
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As palavras “antes”, “quando” e “depois” têm o sentido de: 

 

(A) Intensidade 

(B) Tempo 

(C) Negação 

(D) Ordem 

 

 

 

Copie do cartaz 4 palavras que sejam polissílabas: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

      Das palavras abaixo qual é dissílaba? 

(A) Animais 

(B) Banheiro 

(C) Tossir 

(D) Espirrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/livros/noticia/2020/03/para-evitar-coronavirus-cascao-da-turma-da-monica-vence-

medo-e-lava-as-maos-ck8ajev4q02d101rzx6y0xa1h.html 

 

 

Qual o nome do personagem do quadrinho acima? O que ele está fazendo de inusitado 

(diferente)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/livros/noticia/2020/03/para-evitar-coronavirus-cascao-da-turma-da-monica-vence-medo-e-lava-as-maos-ck8ajev4q02d101rzx6y0xa1h.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/livros/noticia/2020/03/para-evitar-coronavirus-cascao-da-turma-da-monica-vence-medo-e-lava-as-maos-ck8ajev4q02d101rzx6y0xa1h.html
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De que forma este personagem está ajudando no combate ao Coronavírus? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A principal informação passada no quadrinho acima é: 

 

(A) Leia no banheiro 

(B) Tire foto no espelho 

(C) Cuide dos seus dentes 

(D) Lave bem as mãos 

 

Escreva um pequeno texto que possa acompanhar a imagem ilustrada pelo personagem 

acima. 

________________________________________________________________________________

  

 

A palavra HERÓIS é a manchete do jornal. O que você acha que vai ser o assunto da 

reportagem ao analisar a capa do jornal? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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Procure no dicionário o sentido das palavras a seguir: 

              

Repartição:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Vírus: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Responda de acordo com a tirinha: 

 
 

    No primeiro quadrinho, o que revela a expressão do Cascão? 

 

              (  )alegria;    (  ) consternação;     (  ) surpresa;     (  ) tristeza. 

     O texto é uma:  

 

     (   ) narrativa    (   ) descrição     (    ) poesia 

 

     Na tirinha acima só há um adjetivo. Escreva - o:  _________________________ 

 

     No segundo quadrinho, Cascão demonstra susto. Por que ele ficou assustado? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

      Retire todos os verbos da tirinha___________________________________________________ 
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Pensando em se proteger, José e Ana sempre lavam suas mãos. José lava suas mãos 18 vezes 

ao dia e Ana lava 21 vezes ao dia. Quantas vezes Ana lavou a mão mais que José? 

 

 

 

           Resposta: ___________________________________________ 

 

O Brasil registrou até 16 de março 234 casos de coronavírus. 

Ex: Decomponha 16 – 1 dezena + 6 unidades 

 

Decomponha 234 ______________________________ 

O algarismo de maior valor relativo é ______________ 

O valor relativo do algarismo 3 é __________________ 

O algarismo de maior valor absoluto é ______________ 

 

 

Caio e Brenda fizeram umas contas para se exercitar na quarentena. Vamos ajudá-los? 

 

 5 7 3 4   

+2 5 6 1  

 

 

  6 7 6 7  

+2 5 1 6  

  8 7 6 5  

-1 6 2 5  

  5 7 2 3  

-1 6 2 5  

 

 

Lucas comprou um frasco de álcool gel por 15 reais e uma máscara por 11 reais. Pagou tudo 

com duas notas de 20 reais. 

 

Quanto ele gastou? _________________ 

Quanto ele recebeu de troco? __________ 

 

Em uma campanha feita pela Associação de moradores de uma comunidade, foram 

arrecadados os seguintes itens de materiais de higiene: 

  . 60 sabonetes 

  . 80 rolos de papel higiênico 

  . 20 potes de álcool em gel 
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            Agora calcule quantos itens de higiene foram arrecadados? _____________________ 

 

            Qual foi o item menos arrecadado? ___________________________________ 

 

No supermercado A o litro álcool gel está custando R$ 23,00, na Farmácia X custa             

R$ 13,50.  Tenho R$ 50,00. 

           Quanto receberei de troco se comprar o álcool gel no Supermercado A? _______________ 

 

          Quanto receberei de troco se comprar o álcool gel na   Farmácia X? _________________ 

          Qual dos estabelecimentos vende mais barato? _________________________________  

         Quanto pagarei se levar dois fracos do álcool gel da Fármácia X? ___________________ 

 

O pai de Jorginho saiu para comprar cinco  litros de álcool gel para vender no seu 

mercadinho. Chegando lá, só encontrou garrafinhas de 250 ml. Quantas garrafinhass o pai 

de Jorginho precisou comprar? 

 

( A)  15 garrafinhas 

( B ) 20 garrafinhas 

( C ) 13 garrafinhas 

 (D ) 25 garrafinhas 

 

 

Numa farmácia, um medicamento foi embalado em caixas onde cabem 1000, 100, 10 e 1 

unidade. O total de caixas utilizadas aparece abaixo. (Saresp) 
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Quantas unidades deste medicamento foram embaladas? Preencha o quadro de valor e depois 

marque a alternativa correta: 

 

 

UNIDADES DE 

MILHAR 

CENTENAS DEZENAS UNIDADES 

    

 

 

 

 

( A)  1234 

( B)  2346 

( C)  2364 

( D)  2436  

 

 

Resolva as expressões: 

 

58 + 35 + ( 38 x 4 ) =                                           [ 45 x 3 ] + 39 – 25 + ( 15 x 3 ) = 

 

 

 

 

 

O piso de uma sala está sendo coberto por cerâmica quadrada. Já foram colocadas 7 cerâmicas, 

como mostra a figura: 

 

 

Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso? 

(A) 6 

(B) 7 

(C) 8 

(D) 15 
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Quando Maria colocou um bolo para assar, o relógio marcava: 

                                                                                

O bolo ficou pronto em 30 minutos. Que horário o relógio estava marcando quando o bolo ficou 

pronto? 

              (A) 11 horas 50 minutos 

              (B) 12 horas 

              (C) 12 horas 5 minutos 

             (D) 12 horas 10 minutos 

 

Em uma escola de São João de Meriti, o horário do recreio foi definido como mostram os 

quadros abaixo: (PROEB) 

 
Esse recreio tem a duração de:  

 (A) 10 minutos. 

 (B) 15 minutos.   

(C) 20 minutos.   

 

(D) 30 minutos.  

 

A turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre o tipo de filme que as crianças mais gostavam. 

Cada criança podia votar em um só tipo de filme. A tabela abaixo mostra o resultado da pesquisa 

com as meninas e com os meninos: 
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Qual o tipo de filme preferido pelos MENINOS? 

         (A) Aventura 

         (B) Comédia 

         (C) Desenho animado 

         (D) Terror 

 

 

 

O Sistema Solar é formado por planetas, dezenas de satélites naturais, milhares de asteróides, 

meteoros, meteoróides e cometas que giram em torno do sol. 

 

 

                                                                                                
https://atividadespedagogicas.net/2018/04/avaliacoes-de-ciencias-sobre-o-sistema-

solar.html 

 

Marque com um X a resposta correta: 

           Como é constituído o nosso sistema solar? 

                 (A) Sol, planetas e a lua. 

                 (B) Sol, planetas, a lua e os asteroides. 

                 (C) Sol, planetas, lua, os asteroides, os meteoros, meteoroides e cometas. 

 

https://atividadespedagogicas.net/2018/04/avaliacoes-de-ciencias-sobre-o-sistema-solar.html
https://atividadespedagogicas.net/2018/04/avaliacoes-de-ciencias-sobre-o-sistema-solar.html
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            Qual o planeta que é possível encontrar vida? 

                  (A) Netuno 

                  (B) Marte 

                  (C) Terra 

 

            Qual é o astro mais próximo da terra? 

                  (A) Saturno 

                  (B) Netuno 

                  (C) Lua 

 

           Qual é o planeta mais distante do sol? 

                  (A) Terra 

                  (B) Netuno 

                  (C) Urano 

 

Os casos do Covid19 tem sido atualizados diariamente. No dia 08 de abril de 2020, a seguinte 

tabela foi divulgada: 

 

 
Observe o mapa a seguir, faça uma pesquisa e escreva abaixo a qual continente pertence cada país 

da tabela de cima. 

 

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/656118239442257732/ 

Marque a resposta certa e depois complete a frase abaixo: 

          Em qual país aconteceu o 1º caso da Covid 19?             

               ( A) Brasil 

               ( B ) Estados Unidos 

               ( C ) Itália 

               ( D ) China 

                 A_______________ está localizada no continente ___________________. 

https://br.pinterest.com/pin/656118239442257732/
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A Baixada Fluminense possui um vasto patrimônio de valores naturais, culturais, históricos, 

econômicos, humanos e sociais e nos dias atuais vem enfrentando o imenso desafio de superar as 

suas dificuldades e limitações e converter-se não apenas numa região materialmente rica, mas 

sobretudo numa região na qual prevaleçam a justiça social, a igualdade humana com oportunidades 

para todos e a melhoria da qualidade de vida para toda a população. 

A intenção de se comemorar o Dia da Baixada Fluminense é a de celebrar os valores da região e 

discutir os problemas atuais, com a participação consciente de toda a sociedade. 

 

 

 

  

 Marque com um X as afirmativas corretas: 

      (    ) Comemora-se o dia da Baixada Fluminense no dia 30 de abril. 

      (    ) A Baixada Fluminense é muito rica e não possui valões a céu aberto, nem pessoas 

que trabalham para o desenvolvimento do lugar. 

      (    )  A intenção de se comemorar o Dia da Baixada Fluminense é a de celebrar os 

valores da região e discutir os problemas atuais, com a participação consciente de toda a 

sociedade. 

 

  Observe o mapa e responda: 

        Quais os municípios que fazem parte da Baixada Fluminense? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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       Como se chama o município que você vive? 

________________________________________________________________________  

 

       Ele faz parte da Baixada Fluminense? Localize e sublinhe o nome dele no mapa. 

_______________________________________________________________________ 

       Escreva o que você gostaria que fosse diferente na Baixada fluminense. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

                  

                                          https://blogdoenem.com.br/geografia-continentes-terras-emersas/ 

.Observe o planisfério e  marque a resposta correta: 

           A América é banhada pelos oceanos: 

                 (A) Índico e Pacífico. 

                 (B) Pacífico e Atlântico. 

                 (C) Atlântico e Índico. 

 

       A África é banhada pelos oceanos: 

                 (A) Ártico e Índico 

                 (B) Pacífico e Atlântico 

                 (C) Atlântico e Índico 

     

https://blogdoenem.com.br/geografia-continentes-terras-emersas/
http://1.bp.blogspot.com/-QFZW3ODo7Nc/VPyUEU3qaFI/AAAAAAAADpM/rkHw4WlQ3oM/s1600/geografia-mapa-continentes.jpg
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Em sua opinião, qual o maior continente do mundo? 

______________________________________________________________________   

 

Numere: 

 

(1) Agricultura  

(2) Pecuária  

(3) Pesca  

(4) Mineração  

(5) Indústria Extrativa  

(6) Indústria de Transformação  

(7) Comércio  

(8) Prestação de Serviço 

  

 

(   ) Atividade que corresponde em transformar matéria-prima em produtos industrializados.  

(    ) Atividade que corresponde em plantar, cultivar e  tratar do solo.   

(    ) Atividade realizada em rios, mares, lagos e lagoas.  

(   ) Nome da atividade de compra, venda e troca de produtos e serviços.  

(    ) Atividade como bombeiros, professores, médicos e outros.  

(  ) Atividade destinada a retirar matéria prima da natureza.  

( ) Atividade onde se extrai minerais do solo e do subsolo. 

 (    ) Atividade destinada a cuidar e criar animais.  

 

 

A divisão do território em municípios e estados tem como finalidade facilitar a administração do 

território. Para essa administração existem os cargos executivos e legislativos.  

 

 

Em nível municipal o cargo do poder executivo é do: 

 

(A) Presidente.  

(B) Governador.  

(C) Prefeito.  

(D) Vereador.  
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Pandemia é uma designação usada para referir-se a uma doença que se espalhou por várias partes do 

mundo de maneira simultânea, havendo uma transmissão sustentada dela. Isso quer dizer que, em 

vários países e continentes, essa mesma doença está afetando a população, a qual está infectando-se 

por meio de outras pessoas que vivem na mesma região. 

É importante deixar claro que o termo pandemia não diz respeito à gravidade de uma doença, sendo 

o fator geográfico determinante para essa classificação.      

                                                                         https://brasilescola.uol.com.br/doencas/pandemia.htm 

 

                                  

Pesquise e copie abaixo, quais pandemias houve na história:   

         _____  _______________________________________________________________  

         ____________________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________  

         ____________________________________________________________________  

 

Entreviste duas pessoas da sua casa sobre a importância do isolamento social: 

           

NOME 

 

OPINIÃO 

 

 

 

NOME 

 

OPINIÃO 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/pandemia.htm
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A gripe A, também chamada de H1N1, é uma doença causada por uma cepa do vírus 

Influenza A. Essa doença é perigosa em virtude da possibilidade de agravamento do quadro, com o 

surgimento, por exemplo, de dificuldades respiratórias. Diante da gravidade da doença, todos os 

anos são realizadas campanhas de vacinação, porque o vírus apresenta grande capacidade de 

mutação                                                       

                                                                     Site: Brasil Escola 

 

 

 

Marque com um ( x) as alternativas corretas: 

 

 Por qual motivo a campanha anual de vacinação é necessária? 

( A) É necessário vacinar contra H1N1 anualmente, pois a cada ano ela é causada por um grupo de 

vírus Influenza, podendo ser A, B ou C. 

( B) A vacinação contra H1N1 é anual porque o vírus Influenza apresenta grande capacidade de 

mutação. 

( C) A vacina contra H1N1 é aplicada anualmente para evitar que o corpo acostume-se com os vírus 

do local. 

( D) A vacina deve ser aplicada anualmente porque nosso corpo perde a capacidade de produzir 

novos anticorpos, sendo necessário aplicar outro antígeno. 

( E) Vacina-se anualmente contra a H1N1 como uma força de reforçar a produção de anticorpos. 
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PARA RESPONDER AS PERGUNTAS, LEIA COM ATENÇÃO A PROPAGANDA ABAIXO: 

 

                                                                      https://conhecimentosetransformacao.blogspot.com/ 

            O que significa a expressão jogue limpo na propaganda acima? 

 (A) Brincar no meio ambiente 

 (B) Desrespeitar o meio ambiente 

 (C) Preservar o meio ambiente 

 (D) Identificar os sete erros da propaganda. 

 

Na figura de baixo, o sol está bravo por que: 

 

 (A) jogaram lixo na praia.  

 (B) o mar não tem ondas.  

 (C) as pessoas não chegaram.  

             (D) o vento está forte.  

 

 A propaganda trata do tema: 

 

 (A) passatempos. 

 (B) turismo. 

 (C) lazer.  

 (D) meio ambiente 

https://conhecimentosetransformacao.blogspot.com/
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O consumo mundial de água triplicou em 1950. Mas as reservas de água do nosso planeta 

não acompanharam o aumento do consumo, continuando assim nos mesmos níveis. O que chama 

atenção também é que nas últimas décadas o consumo médio de água tem ampliado cerca de 50%. 

 

 

 

Observe este gráfico sobre a cobertura da superfície terrestre. 

 

 

 

 

Pinte de azul claro o quadrinho da legenda referente a água. 

 

 Pinte de azul claro a parte do gráfico referente a água. 

 

 Pinte de marrom o quadrinho da legenda referente a Terra. 

 

 Pinte de marrom a parte do gráfico referente a Terra.  

 

 A maior parte da superfície do planeta é recoberta de água ou de terras emersas? 
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A figura abaixo representa toda a água existente no planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinte de azul claro a maior parte da figura e de verde claro a parte menor. 

 

Em nosso planeta há mais água salgada ou doce?  __________________ 

 

 

 

 

 

                                                    ATÉ BREVE! 

 


